Krajský úrad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddelení prezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 95793/2011 OKP
C. j.: JMK 95793/2011

ZPRÁVA
o výsledku

prezkoumání

hospodarení

za rok 2011

v

obce TUCAPY, okres Vyškov
Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení byla vypracována na základe Zápisu z dílcího
prezkoumání hospodarení, které probehlo dne 10. srpna 2011 a na základe výsledku
konecného prezkoumání

hospodarení,

které se uskutecnilo dne 28. kvetna 2012.

Prezkoumání hospodarení probehlo na základe žádosti a v souladu se zákonem c. 420/2004
Sb., o prezkoumávání hospodarení územních samosprávných celku a dobrovolných svazku
obcí (dále jen zákon o prezkoumávání hospodarení).

Místo provedení prezkoumání:

Obecní úrad Tucapy
Tucapy 49,68301 Rousínov

Prezkoumání vykonal:
Kontrolor poverený rízením prezkoumání:
Kontrolor:

Antonie Dobrovolná
Hana Koumalová

Poverení k prezkoumání hospodarení ve smyslu § 5 zákona o prezkoumávání hospodarení
vydala JUDr. Dagmar Dorovská - poverena zastupováním vedoucího odboru kontrolního
a právního Krajského úradu Jihomoravského kraje.

Pri prezkoumání byli prítomni:

-

Miloslav Brandýs starosta
Irena Dvoráková - místostarostka

Predmet prezkoumání:
Predmetem prezkoumání hospodarení jsou údaje uvedené v § 2 odst. I a 2 zákona
o prezkoumávání hospodarení. V souladu s § 6 odst. 3 písmo b) zákona o prezkoumávání
hospodarení je prezkoumání hospodarení provádeno výberovým zpusobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutecností podle predmetu a obsahu prezkoumání.
Pri posuzování jednotlivých právních úkonu se vychází ze znení právních predpisu platných
ke dni uskutecnení tohoto úkonu.

A. Výsledek prezkoumání
I. Chyby a nedostatky zjištené pri predcházejícím dílcím prezkoumání byly napraveny
a z tohoto duvodu lze na hospodarení územního celku nahlížet tak, jakoby v nem
nebyly chyby a nedostatky.
B. Plnení

opatrení

k odstranení

nedostatku

ziištených

I. pri prezkoumání hospodarení územního celku za predcházející roky
Pri prezkoumání hospodarení za predcházející roky nebyly zjišteny chyby a nedostatky nebo
tyto nedostatky bylyjiž napraveny.

II. pri predcházejícím dílcím prezkoumání
Pri predcházejícím dílcím prezkoumání hospodarení byly zjišteny následující chyby
a nedostatky:
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 10. 11. 2010 byla usnesením C.26 schválena
odmena neuvolneného starosty ve výši 13 650,- Kc a usnesením c. 27 odmena
neuvolneného místostarosty ve výši 12 320,- Kc mesícne. Kontrolou mzdových listu
neuvolnených clenu zastupitelstva za období leden - cerven r. 2011 bylo zjišteno,
že starostovi byla vyplácena odmena ve výši 13 645,- Kc, tj. o 5 Kc mesícne nižší než
stanovilo zastupitelstvo a místostarostce byla vyplácena odmena v cástce 12 225,- Kc,
tj. o 95,- Kc mesícne nižší než stanovilo zastupitelstvo obce. Odmena neuvolneným
zastupitelum byla vyplacena v rozporu s prijatými usneseními zastupitelstva obce. Došlo
k porušení § 73 odst. 1 zákona C, 128/2000 Sb., o obcích. Kontrolou mzdových listu
zastupitelstva obce za rok 2011 a úcetních dokladu k vyplaceným mzdám (c. 5008,
1423, 3009, 5009, 1451, 1522) bylo ;jišteno, že v odmeny byly dorovnány v mesíci
srpnu a nadále byly vypláceny dle rozhodnutí zastupitelstva obce. Naoraveno.

C. Prezkoumané

písemnosti

Pri prezkoumání hospodarení byly prezkoumány písemnosti uvedené v zápise
z predcházejícího dílcího prezkoumání hospodarení a dále zejména následující písemnosti:
Rozpoctová opatrení c. 3 až 8, evidence rozpoctových opatrení za rok 2011
Plán inventur na rok 2011
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Inventurní soupisy majetku a závazku k 31. 12. 2011
Kniha došlýchfaktur 2011
Mzdové listy zastupitelstva obce za rok 2011
Rozvaha ZŠ a MŠ Tucapy k 31. 12. 2011
výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Tucapy
Dohoda o neinvesticní dotaci z rozpoctu obce s SK APOLLO Tucapy ze dne 12. 7. 2011
(20.000,- Kc)
Financní vyúctování dotace

- úroky z úveru

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpoctu Jihomoravského kraje c. 00600211010ŽPze dne
23. 2. 2011 (splašková kanalizace UZ 232), úcetní doklady k cerpání dotace
Kupní smlouva ze dne 7. 12. 2011 na prodej pozemku PK c. 670 o výmere 15.077 m2
Smenná smlouva ze dne 20. 7. 2011
Smlouva s K. B., a. s., C. 9900092 ze dne 13. 6. 2011 o úveru ve výši 4.000.000,- Kc
na profinancování investicní akce "Tucapy, splašková kanalizace a cerpání
do Komoran"
Smlouva o zajištení blankosmenkou ze dne 13. 6. 2011 a Smlouva o zástave nemovitostí
ze dne 13. 6.2011
Zverejnení zámeru obce prodeje pozemku
Zverejnení zámeru smeny pozemku
Odpisový plán, úcinný od 31. 12. 2011
Vnitrní smernice inventarizace majetku, závazku a pohledávek 2011
Zápisyzezasedánízastupitelstvaobceze
dne 20. 4. 2011,12.10.2011,21.12.2011
Zápis o provedené verejnosprávní kontrole u ZŠ a MŠ Tucapy ze dne 30. 6. 2011, 15.
12. 2011
Zápis o provedené verejnosprávní kontrole u SK APOLLO Tucapy ze dne 30 12. 2011
Zápisfinancního výboru ze dne 21. 11. 2011

D. Záver
I. Pri prezkoumání hospodarení obce Tucapy za rok 2011
nebyly
ziištenv
chyby
a nedostatky
krome chyb a nedostatku zjištených pri dílcích prezkoumáních, které byly již napraveny.

II. Upozornení na prípadná rizika, která lze dovodit ze zjištených chyb a nedostatku,
která mohou mít negativní dopad na hospodarení územního celku v budoucnu:
Pri prezkoumání hospodarení za rok 2011 nebyla zjištena žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodarení územního celku v budoucnosti.

III. Pomerové ukazatele zjištené pri prezkoumání hospodarení:
a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku
b) podíl závazku na rozpoctu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
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0,19 %
1,37 %
5,38%

IV. Ostatní sdelení pro prezkoumávaný územní celek
Upozornujeme na novelu zákona c. 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních
rozpoctu, která byla provedena zákonem c. 465/2011 Sb. s úcinností od 30. 12. 2011,
která nove v ustanovení § 17 odst. 6 stanoví, že územní samosprávný celek zverejní
návrh svého záverecného úctu vcetne zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení
po dobu nejméne 15 dnu prede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva
územního samosprávného celku na své úrední desce a zpusobem umožnujícím dálkový
prístup. Na úrední desce muže být návrh záverecného úctu zverejnen v užším rozsahu,
který obsahuje alespon údaje o plnení príjmu a výdaju rozpoctu v trídení podle
nejvyšších jednotek druhového trídení rozpoctové skladby a záver zprávy o výsledku
prezkoumání hospodarení. Zpusobem umožnujícím dálkový prístup se zverejnuje úplné
znení návrhu záverecného úctu vcetne celé zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení.
Tucapy, dne 28. kvetna 2012
Jména a podpisy kontroloru zúcastnených na konecném dílcím prezkoumání - za Krajský úrad
Jihomoravského kraje
Antonie Dobrovolná
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.................................................

.................................................

kontrolor poverený rízen lm prezkoumání

podpis kontrolora povereného rlzenlm prezkoumáni

Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obsahuje i výsledky konecného dílcího
prezkoumání. Starosta obce Tucapy pan Miloslav Brandýs a místostarostka obce paní Irena
Dvoráková prohlašují, že podle § 6 odst. 2 písmo e) zákona o prezkoumávání hospodarení
poskytli pravdivé a úplné informace o predmetu prezkoumání a o okolnostech vztahujících se
k nemu a prevzali dle § 6 odst. 3 písmok) návrh zprávy o výsledku prezkoumání.

Miloslav Brandýs
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.................................................
starosta obce

~

podpis starosty obce

Irena Dvoráková

4t~.

.................................................
mlstostarostka

~(

podpis mlstosJ~stka

Poucení
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Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení je soucasne i návrhem zprávy o výsledku
prezkoumání hospodarení, pricemž konecným znením se stává okamžikem marného uplynutí
lhuty stanovené v § 6 odst. 3 písmo 1) zákona o prezkoumávání hospodarení, k podání
písemného stanoviska kontrolorovi poverenému rízením prezkoumání.
Územní celek muže do 30 pracovních dnu od predání návrhu zprávy o výsledku prezkoumání
hospodarení podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení
v souladu s § 6 odst. 3 písmo1)zákona o prezkoumávání hospodarení.
Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úradu Jihomoravského kraje, odboru
kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora povereného rízením prezkoumání.
Já, níže podepsaný starosta obce Tucapy prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy
o výsledku prezkoumání hospodarení obce za rok 2011 pripomínek a nebudu podávat
písemné stanovisko podle § 6 odst. 3 písmo1)zákona o prezkoumávání hospodarení.
Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o prezkoumávání hospodarení projednána a jeden výtisk prevzal starosta obce Tucapy dne 28.
kvetna 2012.

Miloslav Brandýs
..................................................
starosta obce
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